
XVII. évfolyam 6. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007. június

A reformokról Kartalon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Figyelem! Jobbkéz-szabály kötelezõ!  . . . . . . .2
Önkormányzati hírek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Az alsó tagozatos iskola májusi hírei  . . . . . . .3
Nyüzsitábor a könyvtárban  . . . . . . . . . . . . . . .4
Olvasói levél  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Merre megyünk?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Nyugdíjasok rovata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ha nyár, akkor nincs jobb egy jó könyvnél . . .6
A Mûvelõdési Ház életébõl  . . . . . . . . . . . . . . .7
2. Arany Páva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

TTaarrttaalloomm

A reformokról Kartalon

A gazdák dicsérték
a minisztert

Még világos volt, amikor délután a rendezvény Kartalon, a
mûvelõdési házban elkezdõdött június 6-án, kedden, s jócskán
estébe hajlott az idõ, amikor a résztvevõk hazaindultak. Még
néhányan dünnyögtek is, mert az elnöklõ Kovács László pol-
gármester (az MSZP választókerületi elnöke) három órányi
kérdezz-felelek, jóízû vita után berekesztette a fórumot.

A „szemtõl szemben” rendezvénysorozat keretében a kartali
szocialisták Szabó Imrét, a regionális fejlesztési tanács elnökét
és Ficsor Ádámot, a Földmûvelésügyi Minisztérium szakál-
lamtitkárát látták vendégül, elõbbi a területfejlesztésrõl és fej-
lesztéspolitikáról, utóbbi a kormány reformlépéseirõl s termé-
szetesen a mezõgazdaság koncepcionális és aktuális kérdései-
rõl tartott elõadást.

Szabó Imre többek között kifejtette, hogy a Közép-Magyar-
országi Régió kettéválására – egy, az európai fejlettségi szint
átlagát meghaladó fõvárosra és az azt el nem érõ Pest megyé-
re – nem volt reális lehetõség, ezt a szándékot Brüsszel sem
méltányolta, s az ország is több forráshoz jut így.  A konszen-
zus része volt viszont, hogy az unió végül is az így kialakult
fejlett régió számára lehetõvé tette a gyengébbeknek járó tá-
mogatások megítélését, például a közlekedés és úthálózat, va-
lamint a vonzerõ, azaz a turizmus infrastruktúrájának fejleszté-
se terén. A konszenzus másik része, hogy nem lélekszám sze-
rint, hanem fele-fele alapon részesül a támogatásból a 2 milli-
ós Budapest és az 1,2 millió lakosú  megye. „Erre az 50-50 %-
os forrásmegoszlásra nagyon ügyelünk” – hangsúlyozta az el-
nök. Hozzátette: a megye számára az úgynevezett ovi-suli pá-
lyázat kiírásakor is kedvezõ pozíciót sikerült elérni, az intéz-
mények felújítására 500 millió forintos támogatási felsõ határt
szabtak meg. Utalt rá, hogy itt, Kartalon valamivel többõl nem
csak az iskolaépület lett új, hanem ahhoz korszerû sportcsar-
nok is épült. 

Ficsor Ádám a reformfolyamatok megindításának szüksé-
gességét indokolta: az egészségügybe hiába pumpált 2002-
2006 között négyszáz milliárd forinttal többet a kormányzat az
ellátás nem lett jobb.  Az egész struktúrát kell tehát átalakítani.
A közigazgatás átformálása nem csak olcsóbb államot, de jobb
szolgáltatást ígér. Az oktatási reformnak ugyancsak stratégiai

céljai vannak: gyerekeinknek versenyképes tudást kell nyújta-
ni, szolgálva egyúttal a hátrányos helyzetûek felemelkedését.

Az oktatási reformot illetõen Kartalon nem sok kétség me-
rült fel, talán az új-megújult iskola miatt egyrészt (amely a táv-
lati célkitûzéseket itt már most példázza), s mert Kartal és
Verseg kistérségi összefogás keretében „elviselhetõ áron” kö-
zösen színvonalasabb iskolát kíván már szeptembertõl mûköd-
tetni. (Az óvoda és az alsó tagozatos „telephely” megmarad
Versegen, a felsõsök meg bejönnek Kartalra, a minden igényt
európai színvonalon kielégítõ, új épületbe).

Jó hangulatú és õszinte vita követte az elõadásokat. Akadtak
kemény kérdések, de — mint az elnöklõ Kovács László zár-
szavában hangsúlyozta – az ellenvélemények az oly igen hiá-
nyolt tisztességes és korrekt politikai párbeszéd keretei között
hangzottak el. Általában mindenki elismerte a reformok szük-
ségességét és ugyanilyen egyöntetûen vallották, hogy a párbe-
szédet a kezdettõl a mai szinten kellett volna folytatni.  „Mi
sem vagyunk ostobák a magunk dolgait illetõen, s lett volna
néhány olyan javaslatunk, ami nem ront, hanem javít a reform-
lépések hatásán”.

S ami talán még sohasem fordult elõ: Kartalon a résztvevõk,
különösen a gazdálkodók dicsérték a fölmûvelési minisztert,
Gráf Józsefet, és minisztériumát. A támogatások kiszámítható-
an, pontosan érkeznek, a tájékoztatás korrekt. „Érezzük, hogy
velünk vannak, miértünk. Ilyen jó mezõgazdasági miniszter
ebben az országban még sohase volt”.

Mint mondtuk, a Szemtõl szembe fórum Kartalon a tervezet-
nél jóval tovább, az esti órákig tartott.



A Kartal Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselõ-testületének 2007. június 14-én 

megtartott ülésérõl

A Képviselõ-testület 2007. június 14-én megtartott ülésének
elsõ napirendi pontjaként tárgyalta a tervezett faluközpont
beruházás indítását. A napirendi pont tárgyalásánál jelen voltak
az utca megnyitásában érdekelt lakosok is. A képviselõk
hosszasan tartó vita után a faluközpont eredetileg tervezett he-
lyen történõ megvalósítását támogatták, azonban a megépítés-
hez szükséges telkek megvásárlását elutasították.  

Második napirendi pontban a Sportcsarnok hasznosításá-
val kapcsolatosan tárgyalt a Testület. Az ülésen bemutatkozott
és beszélt elképzeléseirõl, terveirõl, valamint a képviselõk kér-
déseire válaszolt a sportmenedzseri álláshely betöltésére java-
solt Babály László testnevelõ tanár, sportmenedzser. 

A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elõzetesen tárgyalta
és egyhangúlag támogatta Babály László kinevezését.

A Képviselõ-testület a napirendi pont megtárgyalása után
egyhangú igen szavazatával elfogadta Babály László sportme-
nedzseri kinevezését. 

Harmadik napirendi pontban tárgyalta a testület a Társu-
lási megállapodás közoktatási intézmények közös fenntartásá-
ra és irányítására címû napirendi pontot, melyet a Kartal-
Versegi Közoktatási Bizottság elõzetes véleményezése alapján
az elõterjesztésnek megfelelõen elfogadott. 

Negyedik napirendi pontban a kartali 3. számú óvoda, a
versegi általános iskola és versegi óvoda felújítására történõ
pályázat benyújtásával kapcsolatosan tárgyalt a testület. A
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az elõterjesztett határo-
zat-tervezetet elfogadta azzal kapcsolatosan, hogy pályázatot
nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Tanácshoz az Ovi-
Suli pályázati kiíráshoz.

Ötödik napirendi pontban az Aszódi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési
Tervét fogadták el a képviselõk. 

Hatodik napirendi pontban Balázs Gusztávné könyvki-
adáshoz támogatási kérelmét tárgyalta a testület. A Kulturális
Oktatási és Sport Bizottság javaslata alapján 40 db könyv meg-
vásárlásáról határoztak. 

Hetedik napirendi pontban a Képviselõ-testület II. félévre
tervezett munkatervét határozták meg a képviselõk, az elõter-
jesztés alapján. 

Nyolcadik napirendi pontként Sebák János kartali lakos
vagyonvédelmi szolgáltatás felajánlását tárgyalta a testület. A
felajánlást elutasították, mivel jelenleg megoldott az általános
iskola védelme, így a szolgáltatásra nincs szükség. 

Kilencedik napirendi pontban az Orgona utca lakosainak
fekvõrendõr elhelyezésével kapcsolatos kérelmét elutasította a
testület. 

A Képviselõ-testület kérte a Kisbíró újságban történõ cikk
megjelentetésével felhívni a lakosság figyelmét a közlekedési
szabályok betartására. 

Tizedik napirendi pontban az önkormányzat 2006. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásnak értékelé-
sét fogadta el a testület, az írásos beszámoló alapján. 

Tizenegyedik napirendi pontban a Kartal Nagyközségi
Képviselõ-testület ciklusprogramjának megállapítását fogad-
ták el a képviselõk. 

Tizenkettedik napirendi pontban a 2007. évi ellenõrzési
munkatervet hagyta jóvá a testület, az Aszódi Kistérség írásbe-
li elõterjesztése tartalma alapján. 

Tizenharmadik napirendi pontban Hajnáczkiné Krekó
Ágnes telekvásárlási kérelmét (volt Tsz-bolt alatti terület) el-
utasította a Képviselõ-testület azzal, hogy értékbecslés alapján
kerülhet a vételár megállapításra. 

Tizennegyedik napirendi pont témája volt a Pénzügyi Bi-
zottság beszámolója a végzett munkájáról, melyben az elvég-
zett beruházások ellenõrzésérõl határozott a testület. 

Az „Egyebek” napirendi pontok között tárgyalta a képvise-
lõ-testület a közalkalmazottak és a köztisztviselõk jutalmazá-
sát.  A jutalomkeretet 2 x 6550,- Ft összegû ajándékutalvány-
ban állapították meg a képviselõk.  Megköszönték a közintéz-
mények dolgozóinak munkáját. 

Az augusztus hónapban megrendezésre kerülõ virtusvetélke-
dõ elõdöntõjével  kapcsolatosan  beszámolót hallgatott meg a
képviselõ-testület. A kartali csapat jól szerepel az elõdöntõn,
így bekerült az országos döntõbe. 

A Majális megrendezésében résztvevõ dolgozók munkáját
megköszönte a Képviselõ-testület.

Az „Egyebek” között tárgyalt továbbá a Képviselõ-testület a
képviselõk tiszteletdíjának kifizetésével kapcsolatosan, a mus-
kátlik közterületen történõ elhelyezésérõl, illetve az elõzõleg
már megválasztott jegyzõkönyv hitelesítõk munkájáról. 

Zárt ülés keretében fellebbezésekrõl tárgyalt a Képviselõ-
testület. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Figyelem! Jobbkéz-szabály kötelezõ!
Kartalon igen megnõtt a balesetek száma. Sokan nem tartják be a

jobbkéz-szabályt, és ebbõl adódnak a súlyos  balesetek. 
Kartalon szinte minden útkeresztezõdés jobbkezes. Nagyobb figye-

lemmel kell közlekedni valamennyi jármûvel. Feltételezem, hogy a
jármûvezetõk tisztában vannak a szabályokkal. Gyakran figyelmetlen-
ség, rohanás az okozója baleseteknek.Feltétlen be kell tartani a szabá-
lyokat! Szeretném valamennyi jármûvezetõnek felidézni a KRESZ ál-
tal elõírtakat: „Elsõbbséget kell adni az útkeresztezõdésben a jobbról
érkezõ valamennyi jármûnek….

Az elsõbbségadás ugyanúgy történik, mint a háromszög táblánál. A
jobbról érkezõ elsõbbsége független attól, hogy az, milyen irányba
folytatja az útját. A szabályt a két jármû egymás közti viszonyában
kell alkalmazni. Ha az útkeresztezõdés jobbról betorkolló útján az
„EGYIRÁNYÚ FORGALMÚ ÚT”  jelzõtáblát látja, általában nem
kell számítania keresztezõ jármûre.”

Bízom abban, hogy minden jármûvezetõ nagyobb figyelmet szentel
a közlekedés szabályainak betartására.

Valter Menyhértné
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A május az egyik legszebb nappal, a majálissal kezdõdött.
Ez a nap a tavasz, a termékenység, a zöld ág, a madarak, fák
ünnepnapja is. A tavaszi virágzás, a zsendülés örömünnepe.
Évek óta hagyomány Kartalon, hogy többnapos, nagyszabá-
sú rendezvénysorozatra készül a község. A programokon
részt vesz a falu és a környékbeli települések apraja-nagyja.
Tanulóinknak az idén is futóversenyt szerveztünk korán reg-
gel, melyen sokan vettek részt. Különbözõ színû szalagok
jelezték, ki, melyik évfolyamhoz tartozik. A verseny a régi,
megszokott útvonalon folyt: a temetõtõl a felsõ tagozatos is-
koláig kellett futniuk a résztvevõknek. A legfürgébbeknek, a
gyõzteseknek gratulálunk!

Diákjaink évrõl-évre szép tornabemutatóval folytatják a
napi programot. Kedveskedtek szüleiknek, vendégeiknek. A
gyerekek most is ragyogóan helyt álltak a kicsit hûvös reg-
gelen. Mindenkit elkápráztatott, hogy milyen szépen tornáz-
tak együtt a kartali iskolások. Sokaságuk teljesen megtöltöt-
te a sportpályát. Köszönetet mondunk a gyakorlatsort beta-
nító tanároknak, Kalcsóné Pintér Beátának, Kerekes Csabá-
nak, Kratofil Sándornak. Köszönetet mondunk természete-
sen a szorgalmasan készülõ diákoknak, a mindig segítõkész
osztályfõnököknek, lelkes tanítóknak, tanároknak.

Megköszönjük a szülõknek, hogy minden tanulónak be-
szerezték a botot a gyakorlathoz.

A harmadik osztályos hittanos tanulók május elején az el-
sõ áldozásukra szerettel meghívták a pedagógusokat is. A
tanító néniket virágokkal köszöntötték, a parókián megven-
dégelték, és közös fényképezkedésre is sor került. Köszön-
jük szépen a meghívást és a szíves vendéglátást!

Május elején értekezletre hívtuk a szülõket. Tájékoztattuk
Õket a tanév utolsó heteiben várható fontos eseményekrõl,
év végi követelményekrõl, a felmérések típusfeladatairól.
Tanácsokat adtunk a gyakorláshoz, elkezdtük szervezni az
osztálykirándulásokat.

Ismét eltelt két hónap és a gyerekek magatartását, szorgal-
mát, mindenki tanulmányi munkáját a

Hol tartok? Mit tudok már? c. szöveges értékelõ füzetben
olvashatták.  Reméljük sokan elégedettek voltak gyermekük
teljesítményével, de a tanév végéig még lehet javítani, a ki-
sebb lemaradásokat behozni. 

ÉV VÉGI NAGY “HAJRÁ”!  FELMÉRÉSEK,  
TUDÁSPRÓBÁK

A szorgalmi idõszak utolsó elõtti hónapja, nagyon fontos
minden diák számára. Sok múlhat azon, hogy hogyan sike-
rülnek az év végi felmérések, dolgozatok. Akár a bizonyít-
vány eredménye is múlhat egy-egy jól megírt tudáspróbán.
Bízunk benne, hogy júniusban, a tanévzáró ünnepségen sok
jó bizonyítványt, díszoklevelet és sok szép jutalomkönyvet
adhat majd át az igazgató néni.

MÁJUS  11.  
A ZENETAGOZATOS  OSZTÁLYOK  

ÉVADZÁRÓ  HANGVERSENYE

“Akiknek megadatott a zenei hallás ajándéka, láthatatlan
hangszert rejteget bensejében!”

Olvashatjuk zenével kapcsolatos könyvekben, kiadvány-
okban Jacobsen szép és igaz mondását. Ez a mondat nagyon

illett az általános
iskolások elõadá-
sára.

A zenetagozatos
osztályok Megyeri
Andrea tanító né-
ni, a zenetagozat
vezetõjével, nagy

szorgalommal és
lelkes munkával
készültek az idei
tanévzáró hang-
versenyre is.

A vendégek,
szülõk gazdag,
változatos, vidám
mûsorszámokat
láthattak és hallhattak ezen a délutánon.

A mûsorban  szerepeltek:
A felsõ tagozatos énekkarosok, akik Nagy László: Adjon

az Isten c. megzenésített versét és Radnóti Miklós Éjszaka
c. versét adták elõ és a Színjátszó csoport, akiknek Kamasz-
kori szösszenetek c. mûsorát tekinthettük meg. A mûsorszá-
mokat betanította Pechó Ferencné Judit néni, magyar sza-
kos, és Szundi Éva ének -zene szakos tanárnõk.

Az alsó tagozatosok közül az 1. z osztály dalcsokrot kö-
tött kedvenc gyermekdalaiból, és bemutatták a dalokhoz
kapcsolódó tréfás népi játékokat. Mûsorukban központi sze-
repet foglalt el a fejkendõ, ami nem egyszer a kisfiúk fejére
is felkerült, a közönség nem kis örömére.

2. z osztály  Bóbita csoportja  különféle : ritmushangsze-
rek segítségével jó hangulatot, és egy szép verset varázsolt
a színpadra és a nézõtérre. Osztályuk Katica csoportja :
szintén ritmushangszerek közremûködésével  és Andi néni
csodálatos meséjével kápráztatott el mindenkit. Gyönyörû
történetet  hallottunk a címben is szereplõ Hétpettyes Kati-
cabogárról.

A 3-4. z osztály: részletet adott elõ Kodály Zoltán: Háry
János c. daljátékából. Az alsó tagozat “idõsebb” növendékei
felnõttes komolysággal egy nagyon szép történet elevenítet-
tek fel, mindenki örömére és megelégedettségére. Mosoly-

Az alsó tagozatos iskola májusi hírei



gó arccal hallgattuk a régi mesét, örömmel néztük a korhû
jelmezeket, és a gyönyörû, ötletes díszletet. Szívet melenge-
tõ látványt nyújtottak a gyerekek a színpadon, minden sze-
replõnek jár a dicséret. Köszönetet mondunk a diákoknak a
szorgalmas, kitartó munkájukért, a szülõknek a szép jelme-
zekért, Szásziné Gyõri Éva néninek, a 4. z osztály osztály-
fõnöknek a remek díszletért, Andi néninek áldozatos mun-
kájáért. Az évadzáró hangverseny mindenkinek nagyon tet-
szett, még másnap, harmadnap is szóba került a falubeliek
között a kis “színészek” nagyszerû elõadása. Most valóban
boldogok lehettek a gyerekek, szülõk, nagyszülõk, tanítók.

Ilyenkor mindig eszembe jut, milyen igaz Kodály Zoltán
híres mondata:

“Csak boldog emberbõl lehet boldog felnõtt, csak ezekbõl
lehet boldog ország!”

Reméljük egy év múlva, ismét eltölthetünk együtt egy re-
mek délutánt a kartali kisiskolások körében.

Beindultak az osztálykirándulások, a pedagógusok autó-
buszt rendeltek és jó programot igyekeztek szervezni a gye-
rekeknek. Az országjáró körút minden tanévben feledhetet-
len élményt nyújt a kisdiákoknak, és a szülõknek is. Nagy
öröm, hogy a tanár-diák-szülõ együtt fedezheti fel Magyar-
ország rejtett kincseit, hazánk “gyöngyszemeit”. Köszönetet
mondunk a kedves szülõknek, hogy évrõl-évre vállalják az
utazás költségeit. Reméljük, hogy ezeken a napokon Õk is
jól érzik magukat, egy kicsit feltöltõdnek, kikapcsolódnak,
gyermekükkel együtt szép helyeken járhatnak , ahová a csa-
ládjukkal újra ellátogathatnak.

Kik, hol, merre jártak?
1.a. osztály a Bpesti Planetáriumban és a Hûvösvölgyben    
1.b osztály Gyöngyöspatai-Lovastanyán
1.z osztály  Gyöngyöspatai-Lovastanyán

2.a  osztály Jászberényi állatkertben
2.b osztály Bpesten, Pálvölgyi Cseppkõbarlangban-
Budakeszki Vadasparkban
2.z osztály Bpesten, Pálvölgyi Cseppkõbarlangban-Budake-
szi Vadasparkban

3.a  osztály  és a kisalsósok - Szilvásváradon
3.b osztály  Csillebércen - egy fantasztikus -gyermeknapi
programon
3.z  osztály  Terényen és -Szandaváron 

4. a  osztály Bp.-en a  Fõvárosi Növény-és Állatkertben
4. b osztály  Bp.-en a  Csodák Palotájában
4. z  osztály Bp.-en a  Fõvárosi  Növény-és Állatkertben
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Nyüzsitábor  
a  könyvtárban

Amit ajánlunk: 
könyvek, kirándulás a környéken, játékos
vetélkedõk, strandolás, mozi, éjszaka a

könyvtárban és egyéb izgalmak.

A tábor idõtartama:
2007. július 2 - 2007. július 6-ig, 

naponta 9-17 óráig.

Részvételi díj: 6.000,-Ft.
Ez az összeg az étkezéseket 

nem tartalmazza. 
Ebédelni otthon lehet,

illetve, aki kéri, azt elvisszük a Salátabárba. 
Tízórait, uzsonnát, innivalót 

hozzatok magatokkal!

Szeretettel várunk 

2007. július 2-án, 
reggel 9 órakor 

a könyvtárban!

Könyvtáros nénik
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Amirõl írni fogok: közkeletû téma. Számtalanszor beszé-
lünk errõl, sõt ezen újság hasábjain is szerepelt, mégis úgy
gondolom, hogy újra és újra el kell mondani, meg kell em-
líteni, hátha egyszer csak elindul valami változás.

A kartali Petõfi-szobor hátára április elején ez a mázol-
mány került fel: „Április elseje” Szép narancssárga betûk-
kel, ilyen színben pompázik a Petõfi szája fölé rajzolt kis
bajuszka is. „Eredetileg” még egy lánc is volt a szabadság-
harc költõjének nyakán (vö. „rabok legyünk vagy szaba-
dok”) de ezt gondos kezek hamar eltûntették. A festékkel
már nem sikerült elbánni.

A Mártírok úti játszótér fahintái, mászókái, padja és sze-
meteskukája kerek egy hónapig tartott. Az óvodásoknak
szánt eszközökön vidám húszévesek tornáztatták izmaikat,
mázsányi tinédzser lányok lengették bájaikat, úgyhogy a
játszótérbõl mára már csak a csúszda maradt, s a hajdani já-
tékok keretei. S a szemét. De micsoda szemét… Sörösüveg,
sörös doboz, cigarettadoboz, pizzás doboz, hogy az ember
szeme káprázik: ezt mind a kartali ifjak termelik éjszakáról
éjszakára? (Még jó, hogy a közterület fenntartói idõnként
összetakaríttatják a szemetet.)

S az már csak hab a tortán, hogy a játszótér mellett újon-
nan elhelyezett utcanév táblák kõvel kihajítva. Ez is körül-
belül annyit tartott, mint a játszótér.

Az éjszaka elzúgó, rettenetes hangerejû, dübörgõ moto-
rokról már nem is beszélek, sem a nyári éjszakákon, a ját-
szótéren és a vele szemközti focipályán tartott bulikról, mert
minek. A kérdést nem mélyítik, csak árnyalják: miért ilyen
rombolóak a kartali tizenévesek? Vagy ha ez sértõ az ifjú-
ságra nézve: miért ez a néhány csak törni-zúzni, hangoskod-
ni tudó fiatal tettei uralják a békés többséget? (Amelynek vi-
szont nincsenek látványos tettei…)

Hát erre bizony nem ad választ a polgármesteri hivatal.
Esetleg egy szociológiai kutatás, amely azt mérné fel, hogy
mivel töltötték gyermekkorukat a mai tizenévesek? Hányan
nõttek fel családi viszályok és alkoholizmus vonzáskör-
ében? Olvasott-e nekik a szülõ mesét? A tévén kívül volt-e
még valami, ami megszínesítette a zsenge gyermekéveket?

S végül lenne még egy fontos kérdés, amit már nem is ez
a bizonyos kutatás kellene feltegyen, hanem mi saját ma-
gunknak: Hogyan történhet meg az, hogy Kartal felnõtt la-
kossága megadóan tûri a megcsúfított Petõfi-szobrot, a ki-
vert utcanév táblákat, az éjszakai randalírozókat, a szétvert
és összeszemetelt játszóteret, és nem teker le egy atyai po-
fot a lázadó ifjúságnak?

Orbán Kinga

Olvasói levél
Néhány héttel ezelõtt, az új sportcsarnokban került megren-

dezésre a Galga-menti óvodások gyermektánc találkozója. Ta-
lán az új terem hangulata, talán a rengeteg ember, de legfõkép-
pen az óvodás csöppségek felszabadult elõadása teremtett ün-
nepi pillanatokat. Öröm volt látni, milyen nagy kedvvel érdek-
lõdnek népmûvészetünk iránt. Késõbb a Mûvelõdési házban,
az általános iskolások évzáró koncertje nyûgözött le. Olyan
természetes átéléssel szerepeltek, szintén teltház elõtt, hogy bi-
zakodással telve tértem haza. Itt nincs gond a jövõ nemzedék-
kel.

Gratulálok nekik és a nevelõ pedagógusoknak.
Azután a községben járva megdöbbentenek az összetört ut-

canév táblák, a mindenhol eldobált szemét, a megrongált ját-
szóterek, buszvárók.

A mi gyermekeink mûvelik ezt? Ezekbõl a tündéri, jóra,
szépre vágyó gyermekekbõl lesznek ilyen visszataszító vandá-
lok? Merem remélni nem. De akkor a szûk kisebbség mitõl vá-
lik ilyenné? Mit rontunk el? Merre megyünk?   Mi a megoldás? 

Félõ, a gyermekek tõlünk veszik a példát. A média rengeteg
mocskot zúdít ránk és rájuk. Az a menõ ha törsz, rombolsz, ra-
bolsz. Eltûntek a pozitív hõsök. Most a párórás csillagocskák a
követendõ példaképek.

Sajnos, mi közelükben élõ emberek is rossz példával járunk
elõttük. A politikai pártok kettészakították az országot. Közeli
ismerõsök, rokonok fordulnak el egymástól, esnek a másik tor-
kának, nem beszélnek, nem köszönnek. Megalapozott és alap-
talan vádakkal illetik egymást. A kartali kisbíró újságban a má-
sikat rágalmazó, elítélõ cikkek jelennek meg. 

Személyemet illetõen is megjelent egy olyan cikk, amelyben
állítják, ,,lekommunistáztam” a közszolgálatból hazatérõ em-
bert. Asszonyom, Ön méltó képviselõje pártjának. Az Ön mi-
niszterelnöke büszke Önre. Hazudik. A választás napján való-
ban beszéltünk egymással, hiszen Ön figyelmeztetett, szabály-
talanul szavaztam a mellettem álló édesanyám helyett.

Természetesen a jog lehetõséget ad, hogy kérésére szavazzak
helyette. De megoldottuk, szavazott személyesen. Talán az iga-
zam szúrta a szemét, hogy alaptalan vádakkal illet? De ves-
sünk véget a hasztalan pártoskodásnak. Ön a közérdekében
szeretne tevékenykedni, hiszen többször indult képviselõnek
is. Számíthatunk tapasztalatára, rutinjára, amit népi ülnökként
szerzett, a vandálok felkutatására, megnevelésére? Ön hét éve
él településünkön. Én negyvenhat. Édesanyám itt született,
nyolcvanegy éves. Úgy gondolja a családom semmit nem tett
a faluért? Úgy gondolja, a Fideszes képviselõtársaim a község
ellenségei? Mi itt nõttünk fel, itt telepedtünk le, élünk-halunk
a falunkért. Nálunk az eskü szövege Szent.

Úgy véli népszerû, jó választás ebben a mai politikai hely-
zetben az MSZP-t példaképnek tekinteni? 

Kérem, és kérek minden jó érzésû, tenni akaró embert a jö-
võnk érdekében, a gyermekeink jövõje érdekében, tegyük fél-
re önös érdekeinket. Mentsük meg gyermekeink, falunk, ha-
zánk jövõjét! 

Ne hagyjuk elveszni a pedagógusok, szülõk munkáját, és ak-
kor gyõzni fogunk. Együtt, közösen.

Bognár József 

Merre megyünk?
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A szeretettel végzett munka 
és együttmûködés gyümölcse

Bízom benne, hogy ezek a képek önmagukért beszélnek. Az elõzõ számok-
ban fõképpen a felhívásokat, szöveges információkat igyekeztem megfogal-
mazni. Most a képeké legyen a hely, amennyire lehet és egy kicsi hely talán
az enyém is lehet, mert 70 éves lettem, amibõl 52-t Kartalon éltem és
Kartalért igyekeztem sokat tenni.

Herczeg Jánosné
Nyugdíjas Egyesület vezetõje

Nyugdíjasok rovata

Most megkérdezhetnének, hogy ugyan mi késztetett engem
ennek a sornak a leírására?

Elõször is, meleg van, huh, de még milyen! Aki teheti, az el-
bújik a Nap gyilkos melege elõl, lehetõleg egy jó könyv társa-
ságában. Miért írtam könyvet ? …mert, egy színes útleírással
például elutazhatunk ismeretlen tájakra, …mert egy mese-
könyvvel elrepíthetjük gyermekünket a varázslatos mese-
országba,…mert egy izgalmas detektívtörténettel teljesen ki-
kapcsolódhatunk és folytathatnám a sort.

Tudom, manapság sokba kerülnek a könyvek is, nem min-
denki engedheti meg magának, hogy vásároljon, de azért van-
nak a könyvtárak, hogy ebben segítsenek Nem kell mást tenni,
csak felkeresni a hûvös bibliotékákatJ

Nos, ha útikönyv, akkor legyen Vadas Zsuzsa: Úti dilik. Nem
szokványos útleírás, egy bohém világ csavargó élménybeszá-
molója, amelybõl megtanulhatjuk, hogyan érdemes világot lát-
ni, lelkesen, nyitottan, folyvást útra készen.

Amennyiben módunk van rá, hogy el is utazzunk, érdemes
elõtte útikönyvekbõl tájékozódnunk, illetve magunkkal vin-
nünk az útra. Mind a régebbi, mind pedig az újabb kötetek vár-
ják a polcokon, hogy újra útra indulhassanak.

Unatkozik pici gyermekünk? Sebaj, elõ a mesekönyvet! Két
új szerzeményünket szeretném bemutatni önöknek, mindkettõ
gyermekszemnek kedves rajzokkal illusztrált.

Az egyik címe: Ide nekem a Holdat! Arról szól, hogy egy kis
vakond elhatározza, hogy õ megszerzi magának a Hold csillo-
gó korongját. Azután kiderül, hogy ez nem is olyan könnyû,
mint ahogy õ azt elképzelte…

A másik történet két kis egér Ficak és Tódor izgalmas ka-
landjait meséli el címe: Ficak és barátai.

Gondoltam a tizenéves fiúkra-lányokra is, nekik Christopher
Paolini: Eragon c. fantasztikus regényét ragadtam ki a mosta-
nában megjelenõ sok-sok tinikönyv közül. Ez a fantasztikus
történet egy 15 éves kamasz fiú nagy szenzációt keltett írása,
amelynek filmváltozata is elkészült már. Különlegessége, hogy
a film 99%-át Magyarországon vették fel. Érdemes ellátogatni
az Eragon kedvelõk honlapjára is 

Aki szereti az izgalmakban bõvelkedõ történeteket, az ve-
gye kézbe Nelson Demille: Kémek iskolája c. regényét. Garan-
táltan nem fog unatkozni mellette!

A krimi fõhõsei diplomaták, akik természetesen akár illegá-
lis eszközökkel is hajlandóak képviselni az USA érdekeit az el-
lenséges birodalom szívében. Ráadásul nemcsak vendéglátóik
titkosszolgálata ellen kell küzdeniük, de gyakran saját kormá-
nyuk sem áll mellettük, néha pedig még egymással is rivalizál-
nak mind  szakmai téren, mind pedig a szerelemben.

Laukó Ibolya

Ha nyár, akkor nincs jobb egy jó könyvnél...

Középkorú Nõk Klubja
Vannak unalmas óráid ? Szeretnéd kellemesen kitölteni

ezeket ? Itt a lehetõség! Egy percig se gondolkozz! 
Ha érdekel a kultúra, sport, az ezotéria vagy csak egy jót

szeretnél beszélgetni, akkor jelentkezz személyesen 
a Nagyközségi Könyvtárban, 

vagy a 28/567-070- es telefonszámon.
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A Mûvelõdési Ház életébõl
Júliusi programok:

2. hétfõ Árusítás -vegyes
4. szerda Árusítás - paplan
5. csütörtök Árusítás - ruha, cipõ

15.00 - 17.00 Szemvizsgálat
6. péntek Árusítás- vegyes
9. hétfõ Árusítás - vegyes

12. csütörtök Árusítás - vegyes
16. hétfõ Árusítás  - vegyes
14 - 21. Olaszország -BIBIONE
25. szerda Árusítás - vegyes
27-28-29. Lakodalom
30. hétfõ Árusítás - vegyes

A Mûvelõdési házban a hagyományokhoz megfelelõen, idén
is köszöntöttük az oktatási intézményeink dolgozóit.

Hegedûsné Megyeri Andrea, Nagy Zoltán tanárok a 4.z osz-
tályos tanulók közremûködésével,  zenei mûsorral köszöntöt-
ték a jelenlévõket, utána Mátyási Márk verset szavalt. Ko-
vács László a köszöntõ után adta át Pedagógusnap alkalmából
a jutalmakat. 
A Könyves Kálmán Általános Iskolából az
Év pedagógusa díjat érdemelte ki: Fritschekné Nagy Edit       

Zatureczki Mihályné
Év technikai dolgozója:  Kiss Istvánné 

Tóth Imréné

A Játéksziget Napköziotthonos Óvoda kiemelt dolgozói :
Az Év Óvónõje:  Gulyás Józsefné
Az Év Dadája:  Szekeres Bertalanné
Az Év  technikai dolgozója: Saska Józsefné                  
Gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk nekik!

Hõsök Napja megemlékezés 
2007. május 28.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 
Hétfõ: 17.00 - 20.00 Asszonykórus próbája - Vezeti: Valterné

17.00 - 20.00 Tanfolyamok
Kedd: SZÜNNAP

15.00 - 18.00 Nyugdíjas klub - Vezeti: Herczeg Jánosné
19.00 - 22.00 Kamarateátrum felnõtt színjátszók próbája

- Vezeti: Barabás Tamás
Szerda: 17.00 - 18.00 Rock and roll sporttánc

- Vezeti: Kõmíves Erzsébet
17.00 - 20.00 Tanfolyamok
19.00 - 20.00 Nõi torna - Vezeti: Szarvasné Erzsébet

Csütörtök: 10.00 - 12.00 Csiri-biri Mamák klubja 
- Vezeti: Szirákiné Kálnai Petra

16.00 - 17.00 Népijátékok gyerekeknek 
- Vezeti: Valterné

17.00 - 18.00 Kisasszonykórus próbája 
- Vezeti: Valterné

Péntek: 17.00 - 18.00 Rock and roll sporttánc
- Vezeti: Kõmíves Erzsébet

17.00 - 20.00 Tanfolyamok
19.00 - 22.00 Nefelejcs együttes próbája

- Vezeti: Deák István
Szombat: 14.00 - 20.00 Ifjúsági délután - Felelõs: Valterné
Vasárnap: SZÜNNAP
Naponta 8.00 - 20.00 óráig INTERNET lehetõség.



Kedves Olvasó!

Nagy öröm érte az együttesünket május 26-án
Kunhegyesen: Immáron másodszor kaptunk orszá-
gos minõsítõn ARANY PÁVA díjat!

Ez az elismerés és a közönség szeretete újfent
visszaigazolta, hogy jó úton haladunk és nem volt
hiábavaló a több hónapja tartó heti többszöri próba-
dömping. Szeretném a Kedves Olvasót is bevonni
pár mondat erejéig az ilyen megmérettetések hangu-
latába. Az idei minõsítõ kritériumai a következõk
voltak: Népzenei együtteseknek 10 perc állt a ren-
delkezésükre, hogy a két dalcsokrukat bemutassák,
amelyek közül legalább az egyiknek helyi gyûjtésû-
nek kellett lennie. Így a kartali summás dalcsokrunk
után egy kartali karikázót adtunk elõ, amelyeket a
közönség nagy tapssal jutalmazott (Mi tagadás, jól
esett!). Bizony el kell mondanom, hogy a summás
dalcsokorra való készülés nehéz szülés volt, még az
utolsó héten is alakítani kellett rajta, hogy a zsûri,
valamint egy színpadi elõadás feltételeinek is meg-
feleljen. Ennek az volt az oka, hogy eredetileg túl
nagy terjedelmûre sikerült az összeállítás (11 dal
volt benne), de mindegyiket annyira szépnek talál-
tuk, hogy nehéz szívvel szoltíroztunk.  Végül már
csak 5 éneket hagytunk meg, de azzal vigasztaltuk
magunkat, hogy így legalább tudunk egy másik
summás dalcsokrot is összeállítani.

Színpadi elõadást említettem pár sorral korábban.
Mert bizony be kell látnunk, hogy ma már a népdal-
ok ritkán hallhatóak eredeti közegükben (fonó, ara-
tás, sorozó…), hiszen jobbára már azok a tevékeny-
ségek, események is megszûntek, amikhez a szép,
õsi népdalaink kapcsolódnak. Viszont számtalan
olyan esemény kerül megrendezésre országszerte
(népzenei találkozók, falunapok, versenyek, minõsí-
tõk, szüreti-, aratóbálok), ahol van lehetõségük a
népzenei együtteseknek/csoportoknak, hogy bemu-
tassák a nagyközönségnek azokat a népi táncokat,
dalokat, zenéket és szokásokat, amiket én a magyar
kultúrtörténelem egyik alappillérjének tartok (Nyu-
godtan vádolhatnak elfogultsággal, hiszen minden-
kinek a saját gyermeke a legszebb. (-: ). 

Két mondatban bemutatnám a Kedves Olvasónak
a 2007-es évünket a szereplések tükrében (A teljes-
ség igénye nélkül): Idén már felléptünk a kartali Ma-
jálison, a hévízgyörki Arany Páva Gálán, a kartali
Hõsök Napján és a kunhegyesi minõsítõn. Elõre lát-
hatólag vár még ránk egy körösladányi szereplés
(„Ladányi napok”), de kellemes meglepetésként az
idei minõsítõn is kaptunk egy felkérést egy helyi
csoporttól. Természetesen a programjaink még bõ-
vülhetnek.  

Még egy fontos eseményrõl szeretnék szót ejteni.
2008. május 1-én lesz az együttesünk 10 éves. Az el-
sõ X-et pedig egy népzenei találkozóval szeretnénk
megünnepelni, ahová meghívnánk azokat a csopor-
tokat, akikkel az évek során barátságot kötöttünk, és
akikhez évek óta visszajárunk szerepelni. Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Mi mással is zárhatnám soraimat, mint a köszönet
és a hála szavaival, amely a mindig lelkes közönsé-
günket és a hátországot jelentõ családtagjainkat ille-
ti? Úgy érzem, az az Arany Páva Díszoklevél, ame-
lyet hamarosan megkapunk postán, picit õket is ille-
ti!

Lados Nikolett
Nefelejcs Népzenei Együttes
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Örömmel jelentjük:
Megvan a 2. Arany Pávánk!
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NYÁRI TÁBOROK
Telefon: 30/4453233

GYERMEK JÓGA
Június 25-29. Vezeti: Lengyel Éva

ÉNEK-ZENEI
Augusztus 13-17.  Vezetik: Dormányné 

Szabó Andrea, Hegedûsné Megyeri Andrea, 
Tóth I. Zsuzsanna

HIP-HOP
Augusztus 6-10.  Vezeti: Tóth Tamás

KRISTÁLY MÛVÉSZETI 
és REKREÁCIÓS NAPOK

2007. szeptember 21-22.

Kartal, 
Baross u. 158.

ORVOSI  ÜGYELETI  BEOSZTÁS –  2007.  július  hónapban

Ügyelõ  orvos: Ideje: Cím: Telefon:
1.  vasárnap Dr.Tankó Géza 8 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
2. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
3. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
4. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
5. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
6. péntek Dr. Katona Miklós 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
7.  szombat Dr. Stahorszky Margit 8 - 8 Kartal, Baross u . 18. 437-329
8.  vasárnap Dr. Stahorszky Margit 8 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
9. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16- 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329

10. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
11. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
12. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
13. péntek Dr. Botos Mária 13 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
14.  szombat Dr. Katona Miklós 8 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
15.  vasárnap Dr. Katona Miklós 8 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
16. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16- 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
17. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
18. szerda Dr. Tankó Géza 16- 8 Kartal, Mártírok u.10. 437-315
19. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
20. péntek Dr. Tankó Géza 13 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
21.  szombat Dr. Botos Mária 8 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
22.  vasárnap Dr. Botos Mária 8 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
23. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
24. kedd Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
25. szerda Dr. Tankó Géza 16 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
26. csütörtök Dr. Botos Mária 16 - 8 Verseg, Fõ u. 12. 567-210
27. péntek Dr. Stahorszky Margit 13 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
28.  szombat Dr. Tankó  Géza 8 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
29.  vasárnap Dr. Tankó Géza 8 - 8 Kartal, Mártírok u. 10. 437-315
30. hétfõ Dr. Stahorszky Margit 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-329
31. kedd Dr. Katona Miklós 16 - 8 Kartal, Baross u. 18. 437-328
A változtatás jogát fenntartjuk. 

Dr.  Katona  Miklós  ügyeletvezetõ  fõorvos

Súlyfeleslege van?
Szeretnék segíteni Önnek…

A támogatásommal
LEHETSÉGES,

hogy jobb alakja legyen és a
nem kívánt KILÓKAT, sikerüljön

LEADNIA.
Hívjon fel bátran, vagy kérjen további

Információkat, az alábbi
elérhetõségeken és

MEGTUDJA, HOGY HOGYAN!

06 20/452 53 49        
vokerne@freemail.hu

HERBALIFE
Az Ön független 

Herbalife tanácsadója
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Keresse a legjobb
megoldást:

INTERNET és
KÁBELTELEVÍZIÓ

Kartalon a HFC-Network Kft-tõl.
06-20-552-88-20, 06-1-256-48-25 

 

Felelõs kiadó: Kovács László polgármester  •  Felelõs szerkesztõ: Valter Menyhértné Mûvelõdési Ház vezetõ
Szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház 2173 Kartal, Baross utca 117. E-mail: muvhaz.kartal@citromail.hu

Megjelenik 2000 példányban. • Készült az Ondrik Bt. nyomdájában, Aszódon

KRISZTINA VIRÁGBOLT
Kartal, Baross út 94.

Cserepes és vágott virágok, kaspók,
mûanyag cserepek, balkonládák,

virágtápok, virágföld, selyem-csokrok,
élõ és selyem kegyeleti koszorúk.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK: 
Teljes körû temetkezés, mérsékelt árakkal.

Éjjel-nappal hívható: 
06/20 55 25 300 -as telefonszámon.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 8-17 óráig
szombat: 8-13 óráig, vasárnap: 8-12 óráig      

TIM AUTÓSISKOLA Kft
tanfolyamot indít havonta

minden kategóriában. 

Jelentkezni lehet: a Krisztina
Virágboltban vagy a 

06/70 7089331-es telefonszámon.
OKÉV- nyilvántartási szám:13-0464-04
Kamatmentes részletfizetési lehetõség,

ingyenes oktató csomag és Kresz - teszt program

Több autó típusból lehet választani!

 

Munkatársakat keresünk!
Nagy kézügyességet igénylõ, gyorsan 

és igényesen végzett betanított munkára 
bon-bont gyártó üzemünkbe.

Aktív, gondos, gyors munkát 
végzõ nyugdíjasok elõnyben.

Jelentkezési határidõ:  2007. július 31. de. 8 óra.
Betanulási idõszak:2007. augusztus 1-31-ig. 

Cím: 2173 Kartal, Zrínyi u. 7. (Tsz).

Érdeklõdni: 
Benke Antalné  06-70-578-8965

FIGYELEM!
Kartalon a Bocskai utcában 130 m2-es, új
építésû családiház szerkezetkészen eladó!

Érdeklõdni: 
06 30 315 8051, 06 30 596 8220

ÜDÜLÉS EGÉSZ ÉVBEN!
KISKÖRÉN a Tiszától, Tisza-tótól 150 m-re
teljesen felszerelt háromszobás nyaraló kiadó!

Csónakkikötõ 120 m, strand 400 m, motor-
csónakázási lehetõség és horgászat.

BOGÁCSON, a strandtól 100 m-re komplett, 
2 hálószobás nyaraló kiadó!

Pincesor, horgásztó, túrázási lehetõség, 
állandó, nyári programok.

TELEFON: 06-20-217-3874

FIGYELEM!
A kartali POSTA nyitvatartási rendje

2007. június 4-tõl  
a következõképpen változott:

Pénztári nyitva tartás:
Hétfõ: 08.00 - 12.00,  12.30 - 16.00         08.00 -  12.00, 12.30 - 15.30
Kedd: 08.00 - 12.00,  12.30 - 14.00      08.00 - 12.00,  12.30 -13.30
Szerda:  08.00 - 12.00, 12.30 - 18.00 08.00 - 12.00, 12.30 - 15.30,

16.00 - 17.30
Csütörtök: 08.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 08.00 - 12.00, 12.30 - 15.30
Péntek: 08.00 - 12.00, 12.30 -16.00     08.00 - 12.00, 12.30 - 15.30

FIGYELEM!
Fül-orr-gégészeti, allergológiai 

magánrendelés az Aszódi Szakorvosi
Rendelõintézetben 

szerdánként  17-18 óráig. 
Bejelentkezés: 

06-20-995-30-47
dr. Száraz Katalin


